PRINCIPAIS TÉCNICAS UTILIZADAS NO MÉTODO DE INTEGRAÇÃO GLOBAL

(MIG)®

As psicoterapias e reabilitações através do MIG® consistem em um processo
sistemático de psicoterapias e reabilitação elaborado a partir das melhores evidências
científicas disponíveis na literatura e inclui: (1) o estabelecimento de metas colaborativas
entre os terapeutas e o paciente, proporcionando maior confiança da família com relação à
terapia proposta e melhores resultados, (2) técnicas de reabilitação efetivas, (3) tratamento
contínuo com equipe interdisciplinar composta por profissionais devidamente habilitados e
(4) suporte familiar.
Com o intuito de fornecer conhecimento sobre quais serias as práticas baseadas em
evidências para o autismo a Cochrane Collaboration, realizou uma revisão sistemática onde
foram analisados estudos de intervenção no TEA de natureza comportamental,
desenvolvimental, clínica ou educacional (Steinbrenner et al., 2020). As intervenções do
MIG® são estruturadas nas práticas baseadas em evidências segundo a “Evidence-based
practices for children, youth, and young adults with Autism” que estabelece as melhores
intervenções para indivíduos com autismo. As práticas utilizadas pelo método estão descritas
na tabela abaixo, seguidas de algumas referências.
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Tabela 1. Intervenções utilizadas no MIG® de acordo com as práticas baseadas em evidências
Prática
Definição (Steinbrenner, 2020)

Referências adicionais

Intervenções baseadas no antecedente

Organização de eventos ou circunstâncias que precedem atividade ou demanda, a fim
de aumentar a ocorrência de comportamentos ou leva a redução de comportamentos Albert et al., 2012; Eilers & Hayes, 2015
desafiadores/inadequados.

Comunicação alternativa e aumentativa

Intervenções usando ou ensinando o uso dos pictogramas de treinamento MIG ® Boesch et al., 2013; Brady et al., 2015;
(comunicação não verbal) e sistemas de linguagem gestual.
Carnett, Bravo, Waddington et al., 2017

Comportamento cognitivo/estratégias
instrucionais

Instrução sobre gerenciamento ou controle de processos cognitivos que reduzem a Drahota et al., 2011; Hua et al., 2012;
mudança no comportamento social e acadêmico.
Reaven et al., 2012; Vause et al., 2017

Reforço diferencial de comportamento
incompatível

Processo sistemático que aumenta o comportamento desejável ou reduz
comportamentos indesejáveis, fortalecendo está a) emitindo um comportamento
desejado específico que seja um comportamento indesejável, b) emitindo um Laprime, Dittrich, 2014;
comportamento fisicamente impossível de executar enquanto exibe o comportamento Mclaughlin, Derby, 2011
indesejável, ou c) não consequências positivas. Essas consequências podem ser
fornecidas quando o aluno/paciente está emitindo comportamento indesejável.

Instrução direta

Abordagem sistemática do ensino usando pacote de instruções sequenciadas. Enfatiza
o diálogo do professor e aluno através de respostas em coro e independentes que Crowley, Mclaughlin, Kahn, 2013; Flores &
possibilitam a correção sistemática e explicita de erros para promover aprendizagem Ganz, 2007
e generalização.

Thompson,
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Exercício e movimento

Intervenções que usam esforço físico, habilidades motoras específicas/técnicas de
movimento consciente para direcionar uma variedade de habilidades Pan et al , 2017
comportamentais.

Extinção

Remoção de consequências reforçadoras para comportamentos desafiadores para
Bui, Moore, Anderson, 2014
redução futura desses comportamentos.

Treino de Comunicação funcional

Conjunto de práticas que substituem um comportamento desafiador que tem a função
de comunicação por meios mais adequados e eficazes de comunicação e habilidades Artman-Meeker et al., 2017
comportamentais.

Modelação

Demonstração de comportamentos alvo desejados que resultam na aquisição desse
Landa et al., 2011
repertório pelo aluno.

Intervenção naturalística

Coleção de técnicas e estratégias incorporadas às atividades e rotinas do dia a dia, no Deckers et al., 2016; Gianoumis, Seiverling,
qual o aluno naturalmente é estimulado a desenvolver habilidades e comportamento Sturmey, 2012; Harjusola-Webb, Robbins,
alvo
2012; Solomon et al., 2014

Intervenção implementada pelos pais

Pais implementam intervenções com seus filhos e promovem sua comunicação social
Bearss et al., 2015
entre outras habilidades, e diminuem comportamentos desafiadores.
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Instrução e intervenção baseada em pares

Intervenção na qual os pares promovem diretamente as relações sociais das crianças
com autismo entre outras habilidades e objetivos individuais de aprendizagem. O
adulto organiza o contexto social (como grupos de brincadeiras, e contatos sociais) e Gardner et al., 2014
quando necessário fornece suporte (por exemplo, fornece sugestões e reforço) às
crianças com autismo para que elas possam interagir com seus pares.

Dicas

Ajuda verbal, gestual, ou física que possibilita ao aluno o suporte necessário para ele
Delmolino et al., 2013
adquirir ou se engajar no comportamento alvo.

Reforçamento

Aplicação de consequências após reposta e habilidade do paciente, que aumenta a
Beaver et al., 2017
probabilidade dessa resposta voltar a ocorrer.

Interrupção de resposta/redirecionamento

Introdução de uma dica, comentário ou outro distrator quando está ocorrendo um
comportamento indesejável, o que faz com que o aluno mude o foco da sua atenção, Casseella et al., 2011
o que resulta na redução desse comportamento indesejável.

Automonitoramento

Instrução focada nos alunos que discriminam entre comportamentos inapropriados,
Clemons et al., 2016; Crutchfield et al.,
monitorando e registrando com precisão seus próprios comportamentos e se
2015
recompensando por se comportar adequadamente.

Narrativas sociais

Intervenções que descrevem situações sociais para destacar características relevantes
Chan et al., 2011
de um comportamento alvo e oferece exemplos de resposta adequada.
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Treino de habilidades sociais de suas
interações sociais.

Instrução individual ou em grupo projetada para ensinar aos alunos maneiras de
Deckers et al., 2016
participar adequadamente e com êxito

Análise de tarefas

Processo no qual uma atividade ou comportamento é dividido em pequenos passos
gerenciáveis para avaliar e ensinar a habilidade. Práticas com reforço, modelação
Parker; Kamps, 2011
com vídeo ou atraso de tempo são frequentemente usadas para facilitar a aquisição de
etapas ainda menores.

Instruções e intervenções assistidas por
tecnologia

Instrução ou intervenção em que é característica central o uso da tecnologia e ela é
Cheng, Huang, Yang, 2015; Dickinson,
projetada e empregada para apoiar a aprendizagem ou desempenho de um
Place, 2016
comportamento do aluno.

Atraso de tempo

Prática usada para diminuir sistematicamente o uso de avisos durante atividade,
Akmanoglu, Kurt, Kapan, 2015
usando um breve atraso entre a instrução e qualquer instrução ou aviso adicional.

Suportes visuais

Aparato visual que dá suporte para que ele possa se engajar em um comportamento
Duttlinger et al., 2013
desejado ou sem ajudas adicionais.
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Esta proposta de intervenção visa melhores resultados no bem-estar social, na
diminuição do estresse e ansiedade, aumento da autoestima, e ainda favorecem a diminuição
de movimentos estereotipados com melhora da atenção, desempenho de tarefas cognitivas,
habilidades de comunicação e diminuição de comportamentos auto-prejudiciais.
Além disso, o MIG® conta ainda com ambientes e elementos produzidos de maneira
que intencionalmente se interliguem, novamente respeitando o princípio de enriquecimento e
variação ambiental e práticas estruturadas de aprendizagem motora compostos pela cidade do
amanhã. As características supracitadas proporcionarão benefícios ao paciente e à sua família,
e justificam a importância do MIG®.
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